Ajudes a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència.renovables tèrmiques.
15-09-2022
Termini de Presentació
Bases publicades. Pendent convocatori.

Ajuda màxima a rebre
15.000.000 €

Òrgan convocant
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Per a què és l'ajuda?
Contribuir al compliment de l'objectiu corresponent a l'impuls i consecució de les fites de les actuacions
d'inversió que s'emmarquen per al desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en
l'edificació i en els processos productius.

Qui pot demanar-la?
Qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu
domicili fiscal a Espanya.

Terminis
Fins el 14 d’octubre de 2022.

En què consisteix l’ajuda?
En cap cas les ajudes concedides a una mateixa empresa i projecte podran ser iguals o majors a 15
milions d'euros.
L'import de l'ajuda concedida per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la
sol·licitud en funció dels costos subvencionables de les actuacions objecte d'aquests, del tipus de matèria
primera a utilitzar i de l'aplicació energètica segons els límits d'intensitat d'ajuda establerts en les BBRR i
altres factors limitants que s'especificaran en la convocatòria, així com la disponibilitat financera. (es poden
consultar en l'articulo 10 de les *BBRR)

Accions a dur a terme
Energia i Inversions.

Activitat principal
Construcció. Indústria. Altres sectors o activitats. Transport, Subministrament i Medi ambient.

Quines despeses o accions em cobreix?
a) Realització d'instal·lacions de producció de biogàs amb les matèries primeres incloses en cada
Convocatòria.
b) Realització d'instal·lacions perquè a partir de biogàs es dugui a terme producció de calor/va fregir,
generació d'energia elèctrica, cogeneració d'alta eficiència o, a partir de biogàs de nova generació.
c) Realització d'instal·lacions per a tractament del digerit.

Línies
•

El programa d'incentius 1 està dirigit als beneficiaris/as que realitzin alguna activitat econòmica per
la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

•

El programa d'incentius 2 està dirigit a beneficiaris/as que no realitzin activitats econòmiques per
les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent entre aquests, persones jurídiques
públiques que compleixin amb els requisits establerts per la Comissió Europea per a ser entitats
no generadores d'activitat econòmica.

Convocatòria

Per a més informació - Carles J. Giner cginer@cambraterrassa.org
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